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Ghidul formatorului 

 

 
 

Conţinut: 
 

I. Prezentarea generală a proiectului FPC-FORMATOR 

II. Introducere  

III. Activităţi desfăşurate de formator şi documente ce trebuie completate 

 

 
 

I. Prezentarea generală a proiectului FPC-FORMATOR  
 

Titlul proiectului 
„Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de formare profesională continuă prin dezvoltarea şi 
susţinerea de programe pentru formarea şi perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici şi 

privaţi de formare profesională continuă, în scopul creşterii calităţii şi alinierii la cerinţele 
legislaţiei în acest domeniu (FPC – FORMATOR)” 

 

Beneficiar 
Consiliul Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) 

 

Parteneri 
 Partener 1:  S.C. Centrul de Pregătire în Informatică S.A. Bucureşti (CPI-SA) 

 Partener 2:  Techniki Ekpedeftiki Vocational Training Center – Grecia 

 
 

Obiectivul general al proiectului 
Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general de dezvoltare a capitalului uman prin 
corelarea procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii (Life-Long-Learning) cu piaţa muncii şi 

asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă şi 
flexibilă a principalelor categorii de personal din cadrul furnizorilor de Formare Profesională 

Continuă (FPC). 
 

Rezultatele învăţării 
Formarea profesională este forma continuă de dezvoltare personală şi a competenţelor 
profesionale, de creştere a experienţei într-un anumit domeniu de activitate. Standardele 

ocupaţionale – acolo unde există - sunt punctul central în stabilirea competenţelor profesionale 
pentru o ocupaţie.  Pentru ocupaţia de Formator există standardul ocupaţional  “Formator”. 
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Competenţele profesionale de formator, dobândite în cadrul sesiunilor de instruire din acest 
proiect, vor fi exercitate de viitorii formatori în instruirea  altor persoane pentru diverse ocupaţii 

profesionale. 
 
 

II. Introducere  
 

Formatorii implicaţi în formarea grupului ţintă din cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor 
umane în sistemul de formare profesională continuă prin dezvoltarea şi susţinerea de programe 
pentru formarea şi perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici şi privaţi de formare 

profesională continuă, în scopul creşterii calităţii şi alinierii la cerinţele legislaţiei în acest 
domeniu - FPC-FORMATOR” vor avea la dispoziţie „Metodologia formării de formatori”, acest 

ghid numit „Ghidul formatorului” şi un ghid practic pentru utilizarea platformei electronice 
dezvoltată în cadrul proiectului „Ghidul de utilizare, pentru funcţiile de bază ale platformei e-

learning”. 

Aceste documente au fost special elaborate în cadrul proiectului pentru o abordare unitară a 
formării şi pentru o utilizare cât mai completă a tuturor mijloacelor didactice puse la dispoziţie de 

proiect, precum şi pentru întocmirea corectă şi completă a tuturor documentelor implicate în 
implementarea sesiunilor de formare, în evaluare şi certificare. 
 

Ghidul formatorului îşi propune în principal să fie un ghid al activităţilor conexe activităţii de 
formare în cadrul unei sesiuni de formare din cadrul proiectului. Acest document se adresează 

formatorilor din cadrul proiectului „FPC-Formator” care conduc sesiunile de formare ale grupului 
ţintă din cele 8 centre regionale de formare, selectate în cadrul proiectului. 
 

Tematica abordată în cadrul sesiunilor de formare pentru „Formarea Formatorilor”, „Manager 

de formare” şi „Administrator de formare” răspund cerinţelor grupului ţintă şi obiectivelor 

proiectului. 
 
Tematica va fi acoperită prin sesiuni de instruire de tip „Blended learning” conduse de formator 

şi prin sesiuni de tip e-learning folosind în acest scop facilităţile platformei e-learning pusă la 
dispoziţie prin proiect.  

 
O sesiune de instruire tip „Blended learning” se poate desfăşura sub forma unuia din următoarele 
programe: 

 Pe durata a  10 zile cu 6 ore pe zi 

 Pe durata a 15 zile cu 4 ore pe zi. 

Planul şi programul detaliat se găsesc în „Metodologia formării de formatori”. 
 

Cursanţii unei sesiuni de formare sunt organizaţi într-o grupă de curs care are: 

 Un cod de grupă (ex. FB01, FB02 etc.). 

 O dată de început şi una de sfârşit de curs. 

 Un orar zilnic. 

 Un formator responsabil de grupă. 
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 O echipă de formatori (unul sau mai mulţi formatori), care vor asigura formarea 
cursanţilor. 

 Un administrator al sesiunii de formare. 
 

 

III. Activităţi desfăşurate de formator şi documente ce trebuie 

completate 
 
Activităţile desfăşurate de formator pentru sesiunea de formare se pot structura pe următoarele etape: 

 Activităţi anterioare începerii sesiunii de formare 

 Activităţi specifice primei zile de curs 

 Activităţi pe durata desfăşurării cursului 

 Activităţi specifice penultimei zile de curs 

 Activităţi specifice ultimei zile de curs 

 Activităţi după terminarea sesiunii de formare. 
 

Nr. 

crt. 

Etape Activităţi  Subactivităţi  

1. Activităţi anterioare începerii 
sesiunii de formare 

 

 Obţinerea catalogului detaliat al grupei de curs. 

 Obţinerea fluturaşilor cu datele de identificare pe 

platforma e-learning pentru cursanţi. 

 Verificarea accesului la platforma Electronică şi  e-

learning pentru fiecare cursant al grupei de curs. 

 Verificarea documentaţiei cursului. 

 Verificarea locaţiei unde se va desfăşura cursul şi a 
resurselor materiale. 

 Transmiterea observaţiilor privind neregulile 
descoperite către administratorul cursului. 

 Adresă către „Comisia  de  autorizare  a  furnizorilor  
de  formare  profesională  a  adulţilor  a  municipiului  

Bucureș ti” prin care se anunţă deschiderea cursului 

 Adresă către „Comisia  de  autorizare  a  furnizorilor  

de  formare  profesională  a  adulţilor  a  municipiului  
Bucureș ti” prin care se anunţă închiderea cursului 

2. Activităţi specifice primei zile de 
curs 

 

 Primirea participanţilor 

 Prezentări 

 Activităţi administrative 

 Instruirea cursanţilor pentru utilizarea platformei 
electronice; verificarea datelor personale de către 

cursanţi. 

 Instruirea cursanţilor şi intrarea pe platforma e-learning 

pentru accesul la suportul de curs, testele interactive etc. 
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 Prezentarea modulelor de curs; Activităţi specifice de 

formare 
 

3. Activităţi pe durata desfăşurării 

cursului 
 Analiza şi discutarea Feedback-urilor zilnice ale 

cursanţilor 

 Prelegeri / Prezentări 

 Demonstraţii / exemplificări 

 Teme de reflexie / discuţie 

 Experimentare prin exerciţii şi teste 

 Documentare şi studiu individual 

 Lucru pe perechi şi pe grupuri 

 Platforma e-learning 

 Discutarea temelor cursanţilor pentru prezentările pe 

perechi şi individuale  

 Discutarea temelor pentru proiectul de absolvire  a 

cursului 

 Evaluarea nivelului de asimilare a cunoştinţelor la final 

de zi sau modul 

 Concluzii 

 Feedback 

 Completarea catalogului detaliat (Anexa 1) de către 

formator în fiecare zi de curs 

4. Activităţi specifice penultimei zile 
de curs 

 Organizarea prezentării proiectelor cursanţilor de către 
aceştia în faţa clasei 

 Organizarea examenului de absolvire 
 

5. Activităţi specifice ultimei zile de 

curs 
 

 Primirea documentelor pentru finalizarea cursului şi a 

examenului de absolvire 

 Examen de absolvire 

6. Activităţi după terminarea sesiunii 

de formare 
 

 Elaborarea, completarea şi transmiterea documentelor 

de finalizare a cursului către administratorul cursului. 

 Analiza feedback-urilor primite de la cursanţi şi 

stabilirea măsurilor care trebuie luate pentru sesiunile 
următoare de formare. 

 Transmiterea documentelor de finalizare a cursului către 
Partenerul 1 (CPI-SA) al proiectului „FPC-Formator” 
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III.1  Activităţi anterioare începerii sesiunii de formare 
 

Catalogul detaliat al grupei de curs 
 

Formatorul responsabil al unei sesiuni de instruire trebuie să primească catalogul cu persoanele care 
formează grupa de instruire. 
Suplimentar formatorul primeşte o listă cu cursanţii grupei, cursanţi care au confirmat participarea la 

sesiunea de formare respectivă. 
Există două tipuri de liste de cursanţi pe grupe care au confirmat participarea la sesiunea de formare: 

 Listă  pentru un curs de 10 zile 

 Listă pentru un curs de 15 zile 

 
În lista de cursanţi ai grupei care au confirmat participarea la sesiunea de formare respectivă, formatorul 

completează în boxa corespunzătoare unui cursant dintr-o zi de curs prezenţa: 

 cu  ”P” sau ”p”, prezenţa cursantului 

 cu  ”A” sau ”a”, absenţa cursantului 

 
În MACHETA 2 este sugerată structura listei de cursanţi ai grupei care au confirmat participarea la o 

sesiune de formare pentru un curs de 10 zile. 
 

În MACHETA 3 este sugerată structura listei de cursanţi ai grupei care au confirmat participarea la o 
sesiune de formare pentru un curs de 15 zile. 
 

Catalogul detaliat al grupei conţine câte o pagină cu  informaţii prezentate în ANEXA 1, pentru 

fiecare cursant al unei grupe de curs. 

 

Pentru fiecare cursant din catalogul detaliat sunt înregistrate următoarele informaţii personale: 

 Un cod numeric unic în cadrul proiectului „FPC-Formator”, atribuit de Partenerul 1, care 

reprezintă Nr. matricol al cursantului. 

 Date personale (numele, prenumele, CNP, prenumele părinţilor, locul şi data naşterii, studii, 

meseria/profesia şi locul de muncă).  
 

Pentru fiecare cursant formatorul va consemna în catalogul detaliat: 
1. Data zilei din sesiunea de formare, în care cursantul absentează de la  curs, în coloana Absenţe a 

fiecărui modul.  
2. Notele acordate la evaluările efectuate pentru fiecare modul, atât la proba teoretică cât şi la proba 

practică, în coloana Note/calificative a fiecărui modul (notele vor fi în intervalul de la 1 la 10). 

3. Media notelor pentru fiecare modul, atât la proba teoretică cât şi la proba practică, în celula 
Media a fiecărui modul. 

4. Media la proba teoretică pentru toate modulele, în celula MEDIE PREGĂTIRE TEORETICĂ. 
5. Media la proba practică pentru toate modulele, în celula MEDIE PREGĂTIRE PRACTICĂ. 
6. Media generală a mediilor de la probele teoretică şi practică, în celula MEDIA GENERALĂ. 

7. Media de la examenul de absolvire,  în celula Media la examenul de absolvire . 
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8. În coloanele cu titlul Observaţii, formatorul poate consemna diverse informaţii privind 
activitatea şi atitudinea cursantului pe durata de desfăşurare a sesiunii de formare. 

 
 

Verificarea accesului la platforma Electronică şi E-Learning pentru 

fiecare cursant al grupei de curs. 
 

Platforma Electronică a proiectului conţine datele personale ale cursanţilor din fiecare grupă de curs şi 
platforma E-Learning. 

Datele personale ale cursanţilor stocate pe platforma Electronică provin din baza de date a proiectului 
FPC-Formator, care la rândul lor provin din chestionarele de înscriere la cursurile proiectului 
completate de către furnizorii de formare (Chestionar I) şi de către candidaţii la formare propuşi de 

către aceştia (Chestionar II). 
Pentru a evita existenţa unor date personale eronate, fiecare cursant va avea acces, numai la datele lui 

stocate pe platforma Electronică, în vederea vizualizării şi corectării lor în caz că unele informaţii sunt 
eronate. 
Prin această operaţie cursantul garantează corectitudinea datelor personale şi utilizarea lor de către 

Partenerul 1 (CPI-SA) pentru elaborarea documentelor care-l privesc pe cursant în cadrul proiectului 
(catalog, fişe de examen, certificate etc.). 

 
Platforma E-Learning conţine suporturile electronice de curs pentru toate modulele şi materialele 
didactice suplimentare, utile pe timpul desfăşurării cursului, a studiului individual şi a practicii 

monitorizate. Pe platforma E-Learning se vor găsi testele de antrenament (care vor putea fi efectuate 
de către participanţi ori de câte ori doresc) şi testele finale (care se vor efectua o singură dată). 

Aceste materiale vor putea fi accesate de fiecare participant la curs atât în cadrul sesiunii de formare 
cât şi de la domiciliu. 
 

Pentru accesarea platformei Electronice de către cursanţi, administratorul platformei E-Learning va 
genera pentru fiecare cursant un nume de utilizator şi o parolă. Administratorul cursului va primi 

aceste date şi va tipări câte un fluturaş în care sunt specificate: 
 

 Nume şi prenume cursant 

 Nume de Utilizator 

 Parola. 

 

 

Nume..………… Prenume…..…………... Nume de Utilizator……………………. Parola ………….… 

 

 

Aceşti fluturaşi vor fi distribuiţi cursanţilor în prima zi de curs. 

 
Pe baza datelor de identificare ale fiecărui cursant al unei grupe de curs: 

- formatorul va verifica: 
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 accesul fiecărui cursant la platforma E-Learning (documentaţia electronică al cursului, testele de 
antrenament şi testul final etc.),  

- administratorul de formare va verifica: 

 existenţa datelor personale ale fiecărui cursant pe platforma Electronică. 

 
Eventualele disfuncţionalităţi vor fi discutate cu administratorul cursului şi cu administratorul platformei 
electronice pentru a fi remediate până în prima zi a cursului. 

 
 

Documentaţia cursului 
 

Formatorul trebuie să se convingă că sunt pregătite toate exemplarele de documentaţie care vor fi 
distribuite cursanţilor grupei respective sau care vor fi folosite în comun: 

 Suport de curs 

 Anexa, la suportul de curs, cu exerciţii şi teste 

 Formulare de feedback utilizate de către cursanţi pentru prezentările colegilor, în număr 

suficient 

 Materiale auxiliare specifice cursului. 

 
Suportul de curs trebuie distribuit în prima zi de curs. Restul materialelor pot fi distribuite cursanţilor în 

funcţie de necesităţile cursului. 
 

Formatorul va verifica existenta documentaţiei electronice,  a testelor de antrenament şi a testelor finale 
pe platforma E-Learning. 
 

 

Verificarea locaţiei unde se va desfăşura cursul şi a resurselor materiale  
 
O sesiune de formare se poate ţine într-o singură sală sau în mai multe săli. Este recomandat să existe  cel 
puţin două săli pentru o sesiune de formare:  

 o sală pentru curs, discuţii în plen şi grupuri de lucru; 

 o sală pentru activităț i pe platforma electronică E-Learning, documentare pe Internet şi 

redactarea proiectului de final  de curs. 
 

Sălile destinate sesiunii de formare trebuie să fie: 

 curate 

 bine luminate 

 încălzite / ventilate corespunzător  

 prietenoase 

 dotate cu mobilier corespunzător, acces la utilităţi. 

 

Sala de curs va fi echipată corespunzător cerinţelor proiectului astfel : 
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 Pentru participanţii la curs 

o Mobilier specific a pentru participanţi, dispus corespunzător unei sesiuni de instruire 

condusă de formator (mese, birouri, scaune etc.) 
o Spaţiu de lucru pe grupuri. 

 

 Pentru echipa de formatori 

o Mobilier specific pentru formator (masă şi scaun) 

o Masă pentru lucrul cu materialele de instruire folosite la curs 
o Calculator configurat corespunzător, imprimantă sau acces la imprimantă 

o Videoproiector şi ecran alb 
o Acces la Internet 

 

 Resurse utilizate în comun 

o Tablă albă/neagră şi instrumente de scris, burete 

o Flipchart cu hârtie 
o Posibilitatea de a fotocopia materialele de curs 

 
 

Sala pentru activităț i pe platforma electronică E-Learning, documentare pe Internet şi 

redactarea proiectului de final de curs 

 

 Pentru participanţii la curs 

o Cel puţin 10  posturi de lucru (pentru cel puţin 20 cursanţi), dotate cu mobilier adecvat şi 

câte un calculator (maximum 2 cursanţi pe post); recomandarea ar fi câte un post de lucru 
pentru fiecare cursant 

o Configurarea calculatoarelor corespunde cerinţelor sesiunii de formare 

o Acces la Internet şi platforma electronică, pentru fiecare post de lucru. 
 

 Pentru echipa de formatori 

o Mobilier specific pentru formator (masă şi scaun) 
o Masă de lucru pentru materialele de instruire 

o Calculator configurat corespunzător, imprimantă sau acces la imprimantă 
o Videoproiector şi ecran alb 

o Acces la Internet 
 

 Resurse utilizate în comun 

o Tablă albă/neagră şi instrumente de scris, burete 
o Flipchart cu hârtie 

o Posibilitatea de a fotocopia materialele de curs 
 

 
Echipamentele din sălile de curs, utilizate de formator şi de către  participanţii la curs, trebuie să fie 
funcţionale şi să faciliteze toate activităţile de instruire prevăzute de programa cursului. 

 



  
 

 

 

   

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIE 

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POS DRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007 - 2013 

 OI POS DRU CONSILIUL NAŢIONAL AL 
CALIFICĂRILOR ŞI AL 

FORMĂRII PROFESIONALE A 
ADULŢILOR 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Investeşte în  oameni!  
 

 

ID: 30462 Contract:POSDRU/57/1.3/S/30462 A22: Elaborarea metodologiei formarii si a 
instrumentelor de formare adecvate; elaborarea 

ghidului de formare a membrilor  grupului ţinta 
Document:  Ghidul formatorului 

Aug. 2011 (L23) 
Pag. 10 din 47 Beneficiar:CNCFPA Partener emitent: S.C. CPI-SA 

 

Formatorul va verifica şi testa accesul la platforma E-Learning de pe fiecare calculator pe care va lucra 
fiecare cursant al grupei. Va avea grijă să existe unul sau două calculatoare de rezervă pentru situaţii 

neprevăzute. 
 
 

Transmiterea observaţiilor către administratorul cursului privind neregulile 
descoperite 
 
Dacă în activităţile desfăşurate înaintea începerii sesiunii de formare au fost descoperite anumite 
nereguli, va anunţa administratorii de curs şi pe cel al platformei Electronice şi împreună cu aceştia vor 

lua măsuri pentru remedierea lor. 
 

 

Adresă către „Comisia  de  autorizare  a  furnizorilor  de  formare  profesională  a  

adulţilor  a  municipiului  Bucureș ti” prin care se anunţă deschiderea şi închiderea  
cursului 
 

Înainte de a începe cursul, acesta trebuie anunţat la „Comisia  de  autorizare  a  furnizorilor  de  formare  
profesională  a  adulţilor  a  municipiului  Bucureș ti” (MACHETA 12). De asemenea se va anunţa cu 15 

zile înainte de  închiderea cursului, data când va avea loc examenul de absolvire (MACHETA 13).  
 
 

II.2  Activităţi specifice primei zile de curs 
 

 

 Primirea participanţilor 

 Prezentări 

 Activităţi administrative 

 Instruirea cursanţilor pentru utilizarea platformei electronice; verificarea datelor personale de către 
cursanţi. 

 Instruirea cursanţilor şi intrarea pe platforma e-learning pentru accesul la suportul de curs, testele 
interactive etc. 

 Prezentarea modulelor de curs; Activităţi specifice de formare 
 

 

Primirea participanţilor şi Prezentări 
 
În această etapă vor avea loc următoarele activităţi: 

 Urări de bun venit 

 Apelul cursanţilor 

 Prezentări. În prima zi de curs se vor face următoarele prezentări: 
o Prezentarea echipei: organizatori, formatori, responsabili cu logistica etc. 
o Prezentarea proiectului  
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o Prezentarea cursului, a programului, a regulilor de desfăşurare a cursului, a modului de 
finalizare a cursului şi de certificare 

o Organizarea participanţilor pe grupe pentru prezentarea încrucişată 
o Distribuirea chestionarelor privind prezentarea încrucişată a participanţilor 
o Prezentarea participanţilor: după completarea chestionarelor privind prezentarea 

încrucişată şi organizarea grupelor de prezentare, fiecare cursant dintr-o grupă va fi 
prezentat de alt cursant din grupa respectivă. 

 Identificarea aşteptărilor individuale şi a celor comune ale participanţilor: participanţii organizaţi 
pe grupuri vor completa pe post-it-uri colorate diferit, aşteptările, temerile şi care va fi contribuţia 
lor în cadrul sesiunii de formare. Pe flipchart se vor face 3 coloane: una pentru aşteptări, una 

pentru temeri şi una pentru contribuţia personală. Sub acestea vor fi lipite şi sintetizate post-it-
urile corespunzătoare. Pe parcursul sesiunii de formare se vor relua discuţiile referitoare la 

acestea şi se va vedea câte din aşteptări au fost satisfăcute, câte dintre temeri depăşite şi care a 
fost contribuţia personală a cursanţilor etc. 

 

Chestionarul privind prezentarea încrucişată a participanţilor se găseşte în „Anexa Exerciţii şi Teste”. 
 

Activităţi administrative 
 

 Distribuirea unor documente cursanţilor: 
o Talon de participare la cursul „……………………..” (MACHETA 5) 

o Formular de înregistrare a grupului ţintă (MACHETA 4A) 

o Fluturaşul cu datele de identificare pentru accesul la platforma E-Learning 

 Colectarea documentelor pe care cursanţii trebuie să le aducă pentru completarea dosarului de 
cursant: 

o Copie după actul de identitate  

o Copie Certificat de naştere  

o Copie după actul de schimbare a numelui (dacă este cazul) 

o Copie după diploma de absolvire studii superioare  (pentru cursurile de Formator şi 
Manager de formare), pentru Administrator de formare este suficient copie după diploma 

de absolvire studii medii 
o „Adeverinţa de apartenenţă a persoanelor din grupul ţintă la categoriile declarate 

prin formularul de grup ţintă” (din partea furnizorului de formare profesională care l-a 

propus pe candidat să participe la formare profesională în cadrul proiectului), şi care să 
ateste ca participantul desfăşoară activităţi legate de formarea profesională în cadrul 

societăţii respective (MACHETA 4B). 

 Distribuirea materialelor de instruire pe suport hârtie (Suport de curs, „Anexa Exerciţii şi 
Teste”). 

 

În MACHETA 4A este descrisă macheta Formularului de înregistrare a grupului ţintă pe care 

trebuie să-l completeze şi semneze fiecare cursant. Acest formular va fi semnat si de persoana din echipa 

de implementare a proiectului în prezenţa căreia a fost completat documentul.  
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În MACHETA 4B este Adeverinţa de Apartenenţă a persoanelor din grupul ţintă la categoriile 

specificate prin grupul ţintă, care trebuie completată, semnată, ştampilată şi înregistrată de către 

furnizorul de formare care a trimis cursantul la curs.  

 
Cursantul completează: 

 Formularul de Înregistrare a Grupului Ţintă – este un formular individual de înregistrare.  

Formularul de Înregistrare a Grupului Ţintă - este preluat de către administratorului cursului pentru 
înregistrarea în baza de date a proiectului şi constituirea dosarului personal al fiecărui  cursant. 

Acest document este semnat şi datat de fiecare cursant. 

 

Intrarea pe platforma Electronică pentru verificarea datelor personale ale 
cursanţilor 
 

Pe platforma Electronică sunt stocate date personale ale cursanţilor tuturor grupelor de curs. Fiecare 
cursant poate accesa propriile date personale, pe care le poate vizualiza şi corecta (edita). 

 
Formatorul va face o scurtă instruire a modului cum un cursant accesează platforma Electronică şi ce 

operaţii poate executa pe platformă. 
Accesul la platforma Electronică şi platforma E-Learning se face pe baza ID-ului şi parolei distribuite  
prin fluturaşii cu datele de identificare. 

 
Cursantul va putea vizualiza datele personale, iar acolo unde sesizează că o informaţie este eronată 

(CNP, nume, prenume, prenume părinţi, data şi locul naşterii etc.), o corectează, iar în final salvează 
modificările făcute. 
 

După vizualizarea şi eventual editarea datelor personale, se listează TALONul  de PARTICIPARE  

LA  CURSUL  „………………………….” pe care cursantul îl datează şi îl semnează. 

 
În MACHETA 5 este descrisă macheta TALONului  de PARTICIPARE  LA  CURSUL  
„…………………………….”. 

 

Instruirea cursanţilor şi intrarea pe platforma E-Learning a grupei, pentru accesul 

la suportul de curs, testele interactive etc. 
 

Formatorul va face o trecere în revistă a platformei e-learning şi va explica cursanţilor cum sa 

folosească suportul de curs în format electronic, cum să acceseze testele de antrenament, testul de 
evaluare final, forum-ul etc. 

Accesul pe platforma e-learning se face tot pe baza  datelor de identificare primite pe fluturaşul 
personal de către fiecare cursant în parte. 

 

Prezentarea modulelor; Activităţi specifice de formare: 
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Formatorul prezintă, suportul de curs, modulele cursului, anexa cu exerciţii şi teste, programa 
cursului, celelalte materiale de instruire folosite pe perioada sesiunii de formare. De asemenea 

formatorul vorbeşte despre cutia poştală, despre cei doi vorbitori din fiecare zi a cursului cu cele două 
cartonaşe colorate (roşu şi albastru), arătând care este rolul acestora pe parcursul sesiunii de formare. 
Se va continua apoi cu activităţile prevăzute în programa de curs. 

Se va începe cu distribuirea Chestionarului de autoevaluare, (se află în „Anexa Exerciţii şi Teste”) 
şi completarea acestora de către cursanţi. 

Chestionarele de autoevaluare rămân la Formator (pentru analiză şi comparare cu rezultatele finale 
obţinute de fiecare cursant la evaluarea finală a cursului). 

 

 

III.3  Activităţi pe durata desfăşurării cursului 
 
Evident, pe durata de desfăşurare a cursului, activităţile de bază sunt subordonate în atingerea 

obiectivelor cursului şi constau în: 

 Analiza şi discutarea Feedback-urilor zilnice ale cursanţilor 

 Prelegeri / Prezentări 

 Demonstraţii / exemplificări 

 Teme de reflexie / discuţie 

 Experimentare prin exerciţii şi teste 

 Documentare şi studiu individual 

 Lucrul pe perechi şi pe grupuri 

 Acces pe Platforma e-learning 

 Discutarea temelor cursanţilor pentru prezentările pe perechi şi individuale 

 Discutarea temelor pentru proiectul de absolvire  a cursului 

 Evaluarea nivelului de asimilare a cunoştinţelor la final de zi sau modul 

 Concluzii 

 Completarea catalogului detaliat (Anexa 1) în fiecare zi de curs, de către formator.  

 
În fiecare zi de curs, formatorul va nota persoanele absente în catalogului detaliat şi va scrie celelalte 

date atunci când este cazul. 
 

În cutia poştală, existentă în sala de curs, cursanţii pot lăsa zilnic mesaje proprii privind cele mai 
diverse aspecte legate de sesiunea de formare. 
Formatorul va analiza aceste observaţii, pe care le comentează la începutul zilei următoare în cadrul 

sesiunii de formare, sau în funcţie de situaţie poate lua măsuri de remediere a unor aspecte negative 
semnalate de cursanţi. 

  
Pe lângă prelegerile/prezentările pe care le susţine formatorul în fiecare zi de curs (conform temelor 
din programă), pe parcursul sesiunii de formare, fiecare cursant, va susţine două prezentări în faţa 

colegilor. Fiecare prezentare trebuie să se încadreze într-un interval de timp de 10-15 minute 
(formatorul va stabili intervalul de timp în funcţie de context). 
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Prima prezentare se va face împreună cu colegul de pereche (se vor stabili perechile pentru prezentări) 
şi va fi pe o temă la alegere, dintre cele propuse de către formator. 

A doua prezentare va fi individuală şi tema va fi una la libera alegere a cursantului. 
Pentru fiecare prezentare a unui cursant, ceilalţi colegi vor primi fişe de feedback (vezi „Anexa 
Exerciţii şi Teste) pe care le vor completa fără să le semneze. Fişele vor fi date apoi prezentatorului cu 

scopul ca acesta să reflecteze la ce a fost bine sau mai puţin bine în prezentarea sa şi să tragă concluzii 
privind îmbunătăţirea propriei prestaţii. 

 
Pentru prezentările individuale ale fiecărui cursant, formatorul va completa şi el câte o fişă de 
Monitorizare-Observare directă (Macheta 11) pe care o va trimite cu documentele grupei 

administratorului de formare.  
 

Detalii privind activităţile desfăşurate pe durata cursului găsiţi în: 

 Metodologia Formării de Formatori 

 Ghidul formatorului  

 Ghidul de utilizare, pentru funcţiile de bază ale platformei e-learning 

 Suportul de curs al cursului „Formarea Formatorilor”/ „Manager de formare” / 
„Administrator de formare” 

 Anexa Exerciţii şi Teste la suportul de curs.  

 
Cu 5 zile înainte de terminarea cursului, se va distribui cursanţilor doritori, formularul pentru 

CEREREA DE ÎNSCRIERE la Examenul de absolvire a cursului „FORMAREA 
FORMATORILOR” / „MANAGER DE FORMARE” / „ADMINISTRATOR DE FORMARE” . 

Examenul de absolvire a cursului pentru grupa respectivă se va susţine în ultima zi a cursului. 
 
Înscrierea la examenul de absolvire este condiţionată de o prezenţă de cel puţin 85% la curs. 

Cursanţii care doresc să susţină examenul de absolvire vor completa  formularul pentru CEREREA DE 
ÎNSCRIERE la Examenul de absolvire a cursului respectiv după care îl semnează şi-l datează. 

Cererile de înscriere la examenul de absolvire a cursului sunt preluate de administratorul cursului 
pentru a genera documentele de notare pentru examenul final. 
 

În MACHETA 6 este descrisă structura CERERII DE ÎNSCRIERE la Examenul de absolvire a 
cursului „FORMAREA FORMATORILOR” /„MANAGER DE FORMARE” / „ADMINISTRATOR 

DE FORMARE”. 
 

III.4 Activităţi specifice penultimei zile de curs 
 

 Organizarea prezentării de către cursanţi a proiectelor în faţa clasei 

În penultima zi de curs cursanţii vor avea o prezentare de grup, îşi vor prezenta în faţa clasei proiectele 
la care au lucrat. Ei vor primi feedback de la colegii lor şi de la formator. 

 

 Organizarea examenului de absolvire 

Cursanţii vor preda proiectele în format electronic şi în format hârtie pentru a fi puse la dispoziţia 
comisiei de examinare finală.  
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Formatorul va stabili ordinea susţinerii proiectelor în ziua examenului de absolvire şi o va înmâna 
administratorul de formare. De asemenea formatorul va prelua proiectele cursanţilor şi toate celelalte 

documente electronice create de către aceştia pe care le va pune pe CD-ul grupei. 
Administratorul de formare afişează lista cu ordinea în care absolvenţii vor susţine examenul de 
absolvire, asigură şi verifică împreună cu comisia de evaluare condiţiile de desfăşurare a examenului 

de absolvire.  
 

 
 

III.5  Activităţi specifice ultimei zile de curs 
 
În ultima zi a cursului se desfăşoară următoarele activităţi: 

 Testarea finală a cursanţilor pe platforma e-learning cu notare automată; acest test poate fi 
susţinut şi în altă zi de curs. 

 Completarea de către cursanţi a „Chestionar de evaluare / Feed-Back CURSANT” 
(MACHETA 10 A) 

 Primirea documentelor pentru finalizarea cursului şi a examenului de absolvire 

 Examen de absolvire. 

 
 

Primirea documentelor pentru finalizarea cursului şi a examenului de 

absolvire 
 
De la administratorul cursului sunt transmise formatorului respectiv comisiei de examinare următoarele 
documente: 

 Foaia de notare la proba TEORETICĂ la examenul de absolvire a programului de formare 
profesionala pentru ocupaț ia “……………..”  

 Foaia de notare la proba PRACTICĂ la examenul de absolvire a programului de formare 
profesionala pentru ocupaț ia “………………..”  

 Catalogul cu rezultatele examenului de absolvire a programului de PERFECŢIONARE pentru 
ocupaț ia “……………..” pentru cursanţii grupei. 

 Chestionar de evaluare / Feed-Back CURSANT.  
 

În  MACHETA 7  este descrisă Macheta pentru Foaia de notare la proba TEORETICA la examenul 
de absolvire a programului de formare profesionala pentru ocupaț ia “……………..”  
 

În  MACHETA 8  este descrisă Macheta pentru Foaia de notare la proba PRACTICĂ  la examenul 
de absolvire a programului de formare profesionala pentru ocupaț ia “…………….”  

 
În MACHETA  9 este descrisă Macheta Catalogului cu rezultatele examenului de absolvire a 

programului de PERFECTIONARE pentru ocupaț ia “………………” pentru cursanţii grupei. 

 
În MACHETA  10A este descrisă Macheta “Chestionar de evaluare / Feed-Back CURSANT”   
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În foile de notare la proba TEORETICĂ şi proba PRACTICĂ  de la examenul de absolvire şi în  

Catalogul cu rezultatele examenului de absolvire a programului de formare profesională, sunt 
înregistrate: 

- Numele şi prenumele cursanţilor grupei care sau s-au înscris pentru examenul final  

- Numele şi prenumele celor trei membrii ai comisiei de examinare. 
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Examenul de absolvire 
 

Procesul de examinare finală a cursanţilor grupei, care au făcut cererea pentru susţinerea examenului de 
absolvire, se va desfăşura cu respectarea prevederilor legale în vigoare precizate în Metodologia 
certificării formării profesionale a adulţilor (a se vedea http://www.cnfpa.ro). 

 
Membrii comisiei de examinare vor completa şi semna următoarele documente: 

 Foaia de notare la proba TEORETICA la examenul de absolvire a programului de formare 
profesională pentru ocupaț ia “FORMATOR”. Pentru fiecare candidat vor fi înscrise în foaia de 

notare la proba TEORETICĂ, următoarele informaţii: 
o Nr. Bilet / Subiectul pe care candidatul îl va expune la proba teoretică  
o Notele primilor doi membrii ai comisiei de examinare. În cazul în care diferenţa dintre 

note este mai mare decât 1 intervine preşedintele comisiei de examinare.  
o Media notelor. 

o Eventualele comentarii/observaţii ale membrilor comisiei de examinare privind 
prezentarea subiectului de către candidat. 

 

 Foaia de notare la proba PRACTICĂ la examenul de absolvire a programului de formare 
profesională pentru ocupaț ia “……………..”.  Pentru fiecare candidat vor fi înscrise în foaia de 

notare la proba PRACTICĂ, următoarele informaţii: 
o Subiectul pe care candidatul îl va prezenta la proba practică (denumirea proiectului)  

o Notele primilor doi membrii ai comisiei de examinare. În cazul în care diferenţa dintre 
note este mai mare decât 1 intervine preşedintele comisiei.  

o Media notelor. 

o Eventualele comentarii/observaţii ale membrilor privind prezentarea subiectului de către 
candidat. 

 

 Catalogul cu rezultatele examenului de absolvire  a programului de PERFECŢIONARE pentru 
ocupaț ia “……………” pentru cursanţii grupei. Pentru fiecare candidat vor fi înscrise în  

Catalogul cu rezultatele examenului de absolvire, următoarele informaţii: 
o Media de la proba practică a fiecărui candidat, preluată din Foaia de notare la proba 

PRACTICĂ la examenul de absolvire. 
o Media de la proba teoretică a fiecărui candidat, preluată din Foaia de notare la proba 

TEORETICĂ la examenul de absolvire. 

o Media generală a mediilor de la probele PRACTICĂ şi TEORETICĂ . 
o Eventualele comentarii/observaţii ale membrilor privind prezentarea candidatului la 

examen. 
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III.6  Activităţi după terminarea sesiunii de formare 
 

După terminarea unei sesiuni de formare a unei grupe de cursanţi 
 formatorul: 

 Transmite documentele de finalizare a cursului către administratorul sesiunii de formare 

 Face o analiza a feedback-urilor de la cursanţi şi stabileşte măsurile care trebuie luate pentru 

sesiunile următoare de formare. 
 

 Administratorul de formare: 

 Preia de la formator şi de la comisia de examinare finală toate documentele aferente sesiunii de 
formare, evaluare şi certificare 

 Centralizează în „Centralizator Chestionare de evaluare / Feed-Back CURSANT” 
chestionarele de Feed-Back primite de la cursanţi (MACHETA 10B) 

 Întreprinde toate demersurile necesare pentru finalizarea certificatelor de absolvire a cursului şi 
pentru eliberarea acestor certificate. 

 
Transmiterea documentelor de finalizare a cursului către  administratorul sesiunii de formare 

 

Pentru completarea dosarului unei grupe de cursanţi şi eliberarea certificatelor de absolvire, formatorul 
va transmite administratorului cursului următoarele documente: 

 Catalogul detaliat al grupei 

 Foaia de notare la proba TEORETICĂ la examenul de absolvire a programului de formare 

profesionala pentru ocupaț ia “………….”  

 Foaia de notare la proba PRACTICĂ la examenul de absolvire a programului de formare 

profesionala pentru ocupaț ia “……………..”  

 Catalogul cu rezultatele examenului de absolvire a programului de PERFECŢIONARE pentru 

ocupaț ia “………….” pentru cursanţii grupei 

 Chestionarele de evaluare / Feed-Back CURSANT pentru serviciile de instruire având ca obiectiv 

tematic cursul „……….”. 
 
Analiza  feedback-urilor de la cursanţi şi stabilirea măsurilor care trebuie luate pentru sesiunile 

următoare de formare 

 

În MACHETA 10A este prezentată macheta “Chestionar de evaluare / Feed-Back CURSANT”  

pentru serviciile de instruire având ca obiectiv tematic cursul „………………………….” 
Formatorul care a fost responsabil al cursului, împreună cu ceilalţi formatori care au participat la 

susţinerea sesiunii de formare, vor analiza feedback-urile transmise de către cursanţi şi în funcţie de 
situaţie, dacă este cazul, vor lua măsurile  care depind de ei pentru a îmbunătăţirea activităţii, iar unde nu 

este de competenţa lor vor anunţa persoanele abilitate.   
 

Concluziile în urma analizei feedback-urilor vor fi transmise, după caz: 

 Beneficiarului proiectului 

 Managerului de implementare 

 Administratorului cursului. 
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Macheta listei de cursanţi a unei grupe cu program de 10 zile ,                           MACHETA 2 
care au confirmat participarea la sesiunea de formare respectivă: 
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Macheta listei de cursanţi a unei grupe cu program de 15 zile,                                    MACHETA 3 
care au confirmat participarea la sesiunea de formare respectivă 
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CENTRUL DE PREGATIRE ÎN INFORMATICĂ SA            Anexa 1 
 

CATALOGUL PARTICIPANŢILOR 
 

pentru programul de PERFECŢIONARE pentru ocupaţia …………… 

 
Cod COR ……….. durata 60 ore 

Coordonator :   nume formator coordonator 

Perioada:   data început – data sfârşit 

Formatori: 

Disciplina/modul:   M1   (numele formatorilor care susţin cursul)…………………………………… 

Disciplina/modul:   M2   (numele formatorilor care susţin cursul)…………………………………… 

Disciplina/modul:   M3   (numele formatorilor care susţin cursul)…………………………………… 

 

Nr. matricol ……………………………. 
 

Numele ………………………………… 
 

Prenumele ……………………………… 
 

CNP …………………………………… 

Părinţii 

Tatăl …………………………………… 
 

Mama ………………………………….. 
 

Locul şi data naşterii 

………………………………………… 

…….…………………………………… 
 

Studii ………………………………….. 
 

Meseria/profesia………………………… 

…………………………………………. 

Locul de muncă 

………………………………………… 

………………………………………… 
 

Media la examenul de absolvire: 
 

DISCIPLINE/MODULE PENTRU PREGĂTIREA TEORETICĂ 

M1 M2 M3 Observaţii 
Absenţe Note/calificative Absenţe Note/calificative Absenţe Note/calificative  

       

 Media:  Media:  Media:  

MEDIE PREGĂTIRE TEORETICĂ 
 

DISCIPLINE/MODULE PENTRU PREGATIREA PRACTICĂ 

M1 M2 M3 Observaţii 
Absenţe Note/calificative Absenţe Note/Calificative Absenţe Note/Calificative  

       

 Media:  Media:  Media:  

MEDIE PREGĂTIRE PRACTICĂ 

MEDIA GENERALĂ 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 1: “Educaţie şi formare profesională în sprij inul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”  

Domeniul major de intervenţie: 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” 
Titlul proiectului:  Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea de programe pentru f ormarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor 

publici si privaţi de formare profesionala continua, in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu - FPC-FORMATOR” 
Contract numărul: POSDRU/57/1.3/S/30462 



  
 

 

 

   

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIE 

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 
POS DRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 
2007 - 2013 

 OI POS DRU CONSILIUL NAŢIONAL AL 
CALIFICĂRILOR ŞI AL 

FORMĂRII PROFESIONALE A 
ADULŢILOR 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Investeşte în  oameni!  

 

ID: 30462 Contract:POSDRU/57/1.3/S/30462 Doc: Formular înregistrare a grupului ţintă Aug. 2011 (L23) 
Pag. 1 din 6 Beneficiar:CNCFPA Partener emitent: S.C. CPI-SA 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                     MACHETA  4A 

 

 

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

Formularului individual de înregistrare 
 

 

 

 

 

Macheta se găseşte la sfârşitul documentului! 
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MACHETA 4B 
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Macheta TALONului  de  PARTICIPARE  LA  CURSUL                                       MACHETA  5 
 „…………………………………..” are următoarea structură: 

 

 
  

NOTĂ DE INFORMARE  

 
pentru formularele de colectare a datelor personale (Formulare de înscriere la cursuri, cereri scrise, contracte de instruire  etc.) 

 

 

 S.C. Centrul de Pregătire în Informatică S.A. prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră 

prin acest document în scopul editării contractului de instruire şi/sau editării documentelor de participare la cursuri şi de  

finalizare a acestora (cataloage de prezenţă, cataloage de examen, diplome şi certificate de absolvire sau de competenţe). 

Prelucrarea datelor notificata de către CPI-SA având ca scop „furnizare de bunuri si servicii”a fost înscrisa in 

registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6445.  

 Datele vor fi dezvăluite organismului de autorizare a furnizorilor de instruire conform OG129/2000.  

 Datele furnizate de Dvs. vor fi arhivate conform prevederilor legale. 

 Conform legii nr.677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei 

decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc si să solicitaţi ştergerea dat elor. 

Ştergerea datelor personale va fi aprobată numai în situaţia în care prin această operaţie nu se distrug acte comerciale 

(contracte, facturi, chitanţe) pentru activităţi aflate în derulare, sau documente care conform legii se arhivează, nu se pro duc 

efecte asupra unor datorii faţă de CPI-SA şi nu se încalcă regulile de arhivare şi păstrare a datelor înregistrate în documentele 

de studii prevăzute în OG 129/2000.  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semn ată, 

la Secretariatul Tehnic al CPI-SA.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

 În cazul în care aţi decis să deveniţi clientul CPI-SA pentru servicii de instruire, sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele 

din cererea de înscriere, acestea fiind necesare furnizării serviciilor de instruire solicitate de Dvs. sau de angajatorul Dvs.  

 Refuzul Dvs. determină refuzul CPI-SA de a vă accepta ca, potenţial client/client şi în consecinţă de a nu vă furniza 

serviciile de instruire solicitate.  

 Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către CPI-SA exclusiv pentru scopul menţionat şi sunt comunicate 

numai instituţiilor publice prevăzute de OG129/2000. 

Pe viitor, datele  « Nume şi Prenume », « Adresa », « Telefon », « E-mail », ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea  

CPI-SA. În cazul în care nu doriţi această informare bifaţi    NU.

 

 Furnizarea datelor personale din formularul  tipărit  pe verso,  certifică faptul că aţi luat la cunoştinţă cele de mai sus, 

şi aţi fost de acord să puneţi la dispoziţia CPI-SA datele Dvs. personale în condiţiile Legii 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
 

 
 
 
 

 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 1: “Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie: 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare 
profesională” 

Titlul proiectului:  „Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de formare profesională continuă 
prin dezvoltarea şi susţinerea de programe pentru formarea şi perfecţionarea formatorilor 
furnizorilor publici şi privaţi de formare profesională continuă, în scopul creşterii calităţii şi alinierii 

la cerinţele legislaţiei în acest domeniu - FPC-FORMATOR” 
Contract numărul: POSDRU/57/1.3/S/30462 

 
 

ID: 4103 
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TALON  DE  PARTICIPARE  LA  CURSUL  
 

„…………………………………….” 
 

 

 Subsemnatul(a): ….…………………………………............……….................... 

 

născut(ă) în anul: …………..….…......      luna: ……….…….....…........ziua: ….………….......... 

în localitatea: ............…………………….……judeţul: …………….....…….……………..  

fiul (fiica) lui: ........... ………………………………. şi …………………………………….…….…... 

încadrat(ă) la: ......……………............…………………………………………………….……...….… 

în funcţia de: …………............…………… tel.: …………….;  e-mail ................................................ 

carte de identitate: seria .….; nr.: .…….…; eliberată de: .....……………...…; la data de: .......……..... 

 

CNP                

 
 

particip la cursul menţionat, organizat de CPI-SA începând cu data de ………….., în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de formare profesională continuă prin dezvoltarea şi 

susţinerea de programe pentru formarea şi perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici şi privaţi 

de formare profesională continuă, în scopul creşterii calităţii şi alinierii la cerinţele legislaţiei în acest 

domeniu - FPC-FORMATOR”, ID30462, program cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în Oameni”. 

 
  

Am luat la cunoştinţă nota de informare de pe verso şi sunt de acord cu termenii acesteia. 
 

Confirm corectitudinea datelor personale înregistrate pe Platforma Electronica a proiectului şi confirm 
primirea suportului de curs. 
 

      Data completării: ………………..   Semnătura: ………………...... 

 

 

tatăl mama 

Numele şi apoi  prenumele. 
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Macheta pentru CEREREA DE ÎNSCRIERE la Examenul de absolvire a cursului      MACHETA  6 
 „…………………………………….”: 
 

 
 

Către: CENTRUL DE PREGĂTIRE ÎN INFORMATICĂ SA 
  

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
 
 

LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE AL CURSULUI  
„ ……………………………..….” grupa ….. 

organizat în data de ……………… 
 

 Subsemnatul(a): ………………………………………………………………............………... 

 
născut(ă) în anul: …………..….…..  luna: …….....…........…...         ziua: ….………….......... 

în localitatea: ............…………………….………....... judeţul: …………….....…….……………..  

legitimat cu carte de identitate: seria .….; nr.: .……...…; eliberată de: .........................……………...…..; 

la data de: .......……..................... va rog să-mi aprobaţi  înscrierea la examenul de absolvire al cursului  

“……………………………………..” desfăşurat în perioada  ………………………………………… 

 

Cursul s-a desfăș urat în cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de formare 

profesională continuă prin dezvoltarea şi susţinerea de programe pentru formarea şi perfecţionarea 

formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala continua, în scopul creşterii 

calităţii şi alinierii la cerinţele legislaţiei în acest domeniu - FPC-FORMATOR”, ID30462, program 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 “Investeşte în Oameni”. 
 

    Data completării: ………………..   Semnătura: ………………...... 

 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 1: “Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 

cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie: 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” 

Titlul proiectului:  „Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de formare profesională continuă prin dezvoltarea şi 

susţinerea de programe pentru formarea şi perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici şi privaţi de formare 

profesională continuă, în scopul creşterii calităţii şi alinierii la cerinţele legislaţiei în acest domeniu - FPC-

FORMATOR” 

Contract numărul: POSDRU/57/1.3/S/30462 

Numele şi apoi  prenumele. 
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CENTRUL DE PREGĂTIRE ÎN INFORMATICĂ SA 

Foaia de notare la proba TEORETICĂ 

la examenul de absolvire a programului de formare profesională pentru ocupaț ia “…………………”  organizat în data  …………… 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Subiectul / Lucrarea Nota 1 Nota 2 Media Observaț ii 

1.        

2.        

3.        

 

Preș edintele comisiei de examinare  …………………………     ………………  
          

Membru în comisia de examinare      ........................................    ……………… 
          

Membru în comisia de examinare     ........................................    ……………… 
       (numele şi prenumele)        (semnătura) 
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3.       

 

Preşedintele comisiei de examinare   …………………………     ………………  
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MACHETA 9 
 

Macheta Catalogului cu rezultatele examenului de absolvire a programului de PERFECŢIONARE 

pentru ocupaț ia “…………..” pentru cursanţii grupei. 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară 1: “Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
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profesională continuă, în scopul creşterii calităţii şi alinierii la cerinţele legislaţiei în acest domeniu - FPC-

FORMATOR” 
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CENTRUL DE PREGĂTIRE ÎN INFORMATICĂ SA 

 
 

CATALOG 

cu rezultatele examenului de absolvire a programului de PERFECŢIONARE 

pentru ocupaț ia “………….” organizat în data ………… 

 

 

 

 

Comisia de examinare: 

 

1. Preș edinte      ………………….……………. ……………………………… 
 

2. Membru         …………………..……………     ……………………………… 

 
3.   Membru         ………………………………..      ……………………………… 

 (numele şi prenumele)    (semnătura) 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Media la proba 

practică 

data ………….. 

Media la proba 

teoretică 

data ………… 

Media 

generală 

Observaț i

i 

1.       

2.       

3.       
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  AMACHETA 10A şi 10B 
 

1. Macheta “Chestionar de evaluare / Feed-Back CURSANT”  pentru serviciile de instruire având ca obiectiv tematic cursul „…………..” 

Grupa … (MACHETA 10A) 
 

 
 

2. Macheta „Centralizator Chestionare de evaluare / Feed-Back CURSANT”  pentru serviciile de instruire având ca obiectiv tematic cursul 

„……………………..” Grupa …(MACHETA 10B) 
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CHESTIONAR DE EVALUARE / Feed-Back CURSANT 
pentru serviciile de instruire având ca obiectiv tematic cursul „………………………………„ Grupa  .................. 

 
Pentru a evalua şi a ne sprijini în îmbunătăţirea acestui  program de formare, vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări.  

Vă rugăm să încercuiţi o cifră, de la 1 (deloc) la 4 (în cea mai mare măsură), care reflectă cel mai bine opinia dvs. pentru fiecare întrebare sau să bifaţi. 
 

 I. Care au fost mijloacele prin care aț i aflat de organizarea cursurilor în cadrul proiectului FPC-FORMATOR? 

1. Corespondenţa CNCFPA        O 

2. Pagina de Internet a CPI-SA (www.cpi.ro)     O 

3. Pagina de Internet a CNCFPA (www.cnfpa.ro)     O 
4. Recomandări din partea unor prieteni      O 
5. Altele, care? ................................................................................................................................................ 

 
II. Programul (tematica) de instruire 

În ce măsură consideraţi că programul de instruire: 
1. A fost bine planificat, cu obiective clare?      1 2 3 4 
2. A îmbunătăţit cunoştinţele dvs. în domeniu?     1 2 3 4 

 
III. Materialele de instruire 

În ce măsură consideraţi că materialele de instruire: 
1. Au avut o contribuţie clară în procesul instruirii?           1 2  3 4 
2. Au fost clare şi uşor de înţeles?             1 2           3 4 

MACHETA 10A 

http://www.cpi.ro/
http://www.cnfpa.ro/
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IV. Organizarea 

În ce măsură consideraţi că prin procesul de organizare: 
1. S-au asigurat condiţiile administrative pentru participarea dvs. la curs?   1 2 3 4 

2. S-au asigurat echipamentele logistice necesare?      1 2 3 4 
3. S-a asigurat accesul la Platforma Electronică a proiectului?    1 2 3 4 

4. Zilele de desfăș urare         1 2 3 4 
5. Orele de desfăș urare         1 2 3 4 
6. Locul de desfăș urare         1 2 3 4 

7. Prestaț ia în ansamblu a furnizorului de formare profesională    1 2 3 4 
 

V. Formatorii 

În ce măsură consideraţi că formatorii: 
1. Au demonstrat cunoaşterea domeniului?       1 2 3 4 

2. Au pregătit şi condus programul de formare?      1 2 3 4 

 
VI. Ce modificări consideraţi că ar fi necesare la programele viitoare în ceea ce priveşte: 

1. procesul instruirii …………………………………………………………………….....................……………………………………………... 
2. materialele de instruire ..............................................................................................…………………………………………………………….. 

3. formatorii .....................................................................................................…………………...………………………………….……………... 
 

 

VII. Care credeţi că au fost părţile negative ale cursului? 

……………………………………………………………………….....................................................................................................…………….  
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VIII. Care credeţi că au fost părţile pozitive ale cursului? 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 

 

IX. Cum apreciaţi că a fost condus, organizat şi s-a desfăşurat cursul în ansamblul său? 

   satisfăcător □   bine □   foarte bine □ 
Vă rugăm să motivaţi succint acest calificativ: ..........................…………..………………………………………………………………..………. 

 

 

X. Care a fost nivelul Dvs. iniţial de cunoştinţe (procentual faţă de tematica propusă de CPI) pentru acest curs ? 

…………........................................................................................................................................................................................................................ 
 

XI.  Care consideraţi că este nivelul Dvs. final  (în procente) de cunoştinţe pentru acest curs ? 

…………….............................................................................................................................................................................................................…… 
 

XII. Consideraţi utilă implementarea, în viitor, a unei soluţii de legătură cu specialiştii CPI pentru asistentă tehnică?  

prin E-mail …………........................................... 
printr-un Call Center …..............................……. 

prin Platforma Electronica a proiectului ................………. 
 

XIII. Cu ce credeţi că ar mai trebui completat acest chestionar ? ........................................................................................................................... 

 

Dacă doriţi vă puteţi identifica  şi putem relua / continua discuţia! 
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CENTRALIZATOR CHESTIONARE DE EVALUARE / Feed-Back CURSANT 
pentru serviciile de instruire având ca obiectiv tematic cursul „………………..„ Grupa  ……. 

 
 

Pentru a evalua şi a ne sprijini în îmbunătăţirea acestui  program de formare, vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări.  
Vă rugăm să încercuiţi o cifră, de la 1 (deloc) la 4 (în cea mai mare măsură), care reflectă cel mai bine opinia dvs. pentru fiecare întrebare sau să bifaț i. 
 

  I. Care au fost mijloacele prin care aț i aflat de organizarea cursurilor în cadrul proiectului FPC-FORMATOR? 

 1. Corespondenţa CNCFPA        O =xx 

2. Pagina de Internet a CPI-SA (www.cpi.ro)     O =xx 
3. Pagina de Internet a CNCFPA (www.cnfpa.ro)     O =xx 

4. Recomandări din partea unor prieteni      O =xx 
5. Altele, care? .......................................................................................................................=xx....................... 

 
II. Programul (tematica) de instruire 

În ce măsură consideraţi că programul de instruire: 

1. A fost bine planificat, cu obiective clare?      1=xx 2=xx 3=xx 4=xx 
2. A îmbunătăţit cunoştinţele dvs. în domeniu?     1=xx 2=xx 3=xx 4=xx 

 
III. Materialele de instruire 

În ce măsură consideraţi că materialele de instruire: 

1. Au avut o contribuţie clară în procesul instruirii?           1=xx 2=xx  3=xx 4=xx 
2. Au fost clare şi uşor de înţeles?             1=xx 2=xx     3=xx 4=xx 

MACHETA 10B 

http://www.cpi.ro/
http://www.cnfpa.ro/
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IV. Organizarea 

În ce măsură consideraţi că prin procesul de organizare: 

1. S-au asigurat condiţiile administrative pentru participarea dvs. la curs?   1=xx 2=xx  3=xx 4=xx 
2. S-au asigurat echipamentele logistice necesare?      1=xx 2=xx 3=xx 4=xx 
3. S-a asigurat accesul la Platforma Electronica a proiectului?    1=xx 2=xx 3=xx 4=xx 

4. Zilele de desfăș urare         1=xx 2=xx 3=xx 4=xx 
5. Orele de desfăș urare         1=xx 2=xx 3=xx 4=xx 

6. Locul de desfăș urare         1=xx 2=xx 3=xx 4=xx 
7. Prestaț ia în ansamblu a furnizorului de formare profesională    1=xx 2=xx 3=xx 4=xx 
 

V. Formatorii 

În ce măsură consideraţi că formatorii: 

1. Au demonstrat cunoaşterea domeniului?       1=xx 2=xx 3=xx 4=xx 
2. Au pregătit şi condus programul de formare?      1=xx 2=xx 3=xx 4=xx 
 

VI. Ce modificări consideraţi că ar fi necesare la programele viitoare în ceea ce priveşte: 

1. procesul instruirii …………………………………………………………………….....................……………………………………………... 

2. materialele de instruire ..............................................................................................…………………………………………………………….. 
3. formatorii .....................................................................................................…………………...………………………………….……………... 
 

VII. Care credeţi că au fost părţile negative ale cursului? 

……………………………………………………………………….................................................................................................. ...……………. 
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VIII. Care credeţi că au fost părţile pozitive ale cursului? 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 

 

IX. Cum apreciaţi că a fost condus, organizat şi s-a desfăşurat cursul în ansamblul său? 

   satisfăcător □ xx  bine □ xx  foarte bine □ xx 

 
Vă rugăm să motivaţi succint acest calificativ: ..........................…………..………………………………………………………………..………. 

 

X. Care a fost nivelul Dvs. iniţial de cunoştinţe (procentual fata de tematica propusa de CPI) pentru acest curs ? 

0% =xx...10%  =xx.......20% =xx........30% =xx.........40% =xx.......50% =xx..........60% =xx.........70% =xx.........80% =xx.........90% =xx.....100% =xx 

 

XI. Care consideraţi că este nivelul Dvs. final  (în procente) de cunoştinţe pentru acest curs ?  

0% =xx...10%  =xx......20% =xx.........30% =xx.........40% =xx........50% =xx.........60% =xx.........70% =xx.........80% =xx.........90%=xx......100% =xx 
 

XII. Consideraţi utilă implementarea, în viitor, a unei soluţii de legătură cu specialiştii CPI pentru asistentă tehnică? 

- prin E-mail …………..................................xx.......... 
- printr-un Call Center …...............................xx.……. 

- prin Platforma Electronica a proiectului .... xx........... 
 

XIII. Cu ce credeţi că ar mai trebui completat acest chestionar ? ........................................................................................................................... 

 

Dacă doriţi vă puteţi identifica  şi putem relua / continua discuţia! 
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COMENTARII 
 

VI. Ce modificări consideraţi că ar fi necesare la programele viitoare în ceea ce priveşte: 

 

NR. pers: ….. 

 
VII. Care credeţi că au fost părţile negative ale cursului? 

 

NR. pers: ….. 

 

VIII. Care credeţi că au fost părţile pozitive ale cursului? 
 

NR. pers: ….. 

 
IX. Cum apreciaţi că a fost condus, organizat şi s-a desfăşurat cursul în ansamblul său? 

 
NR. pers: ….. 

 
XIII. Cu ce credeţi că ar mai trebui completat acest chestionar ?  
 

NR. pers: ….. 
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MONITORIZARE-OBSERVARE DIRECTĂ  MACHETA 11  

 

Nume şi Prenume cursant: …………………………………………. 

Grupa: ....……………………………………………………………. 
Observaţi cu atenţie pe cel care susţine prezentarea şi notaţi cu x în tabel părerea dvs. cu privire la fiecare aspect din lista de verificare. 
Semnificaţia cifrelor: 1 = nerealizat 

 2 = încercare nereuşită 
 3 = realizat cu oarecare succes, este loc de mai bine 

 4 = bine realizat 
 

Lista de verificare Evaluare Sugestii /comentarii 
 1 2 3 4  

Contact vizual      

Prezentatorul este relaxat şi stabil      

Prezentarea s-a încadrat în timp      

Alocarea de timp adecvat diferitelor părţi      

Atitudine respectuoasă faţă de participanţi      

Prezentatorul este îmbrăcat corespunzător       

Prezentarea orientată către subiect      

Prezentarea este bine structurată      

Prezentarea acoperă conţinutul / materia      

Prezentarea este susţinută de demonstraţie practică      

Exprimare clară a ideilor      
 



 

 

CENTRUL DE PREGATIRE ÎN 

INFORMATICĂ- S.A. 
TRAINING CENTER IN INFORMATICS 

Bucureşti, Str. Alexandru Averescu,  

Nr. 8-10, Sector 1, cod poș tal: 011455. 
Tel: 224.26.14, 224.26.15, 224.26.16 

Fax: (4021) 224.06.54 

Web: http://www.cpi.ro E-mail: cpi@cpi.ro  

înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului   
J 40/537/1991 

Cod fiscal: 1566440 

Cont: RO82RNCB0067004778830001 

BCR - Dr. Felix 

 
 
 
 
 

 

CENTRU  DE  INSTRUIRE CU 
ACREDITARE INTERNAŢIONALĂ  

PENTRU: 
               - MICROSOFT 

               - AUTODESK 

               - DEGEM 
AUTHORIZED  TRAINING  CENTER 

CENTRU DE TESTARE A 
COMPETENŢEI ÎN INFORMATICĂ 

ACREDITAT  

PROMETRIC THOMSON LEARNING 

& 
ECDL TESTING CENTER 

& 

CNCFPA 
 

 
       

 
Către: COMISIA  DE  AUTORIZARE  A  FURNIZORILOR  DE  

FORMARE  PROFESIONALĂ  A  ADULŢILOR  A  MUNICIPIULUI  

BUCUREŞTI 

    

 

În atenţia: D-nei Gabi Mijea 

    

 

   

  Vă informăm că în data de ……….. Centrul de Pregătire în Informatică SA 
deschide în baza deciziei (autorizaț iei) nr. A/00669/ 08.03.2010 cursul pentru programul de 

perfecț ionare pentru ocupaț ia „…………..” cod COR ………, pentru o grupă. 
Cursul se va desfăș ura în cadrul Proiectului  „Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de 

formare profesională continuă prin dezvoltarea şi susţinerea de programe pentru formarea şi 

perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici şi privaţi de formare profesională continuă, în 

scopul creşterii calităţii şi alinierii la cerinţele legislaţiei în acest domeniu - FPC-

FORMATOR”, ID30462, program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în Oameni”.  

  

   
 

Coordonator Secretariat Tehnic CPI SA,  

   …………………………………  
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CENTRUL DE PREGATIRE ÎN 

INFORMATICĂ- S.A. 
TRAINING CENTER IN INFORMATICS 

Bucureşti, Str. Alexandru Averescu,  

Nr. 8-10, Sector 1, cod poș tal: 011455. 

Tel: 224.26.14, 224.26.15, 224.26.16 

Fax: (4021) 224.06.54 

Web: http://www.cpi.ro E-mail: cpi@cpi.ro  

înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului   

J 40/537/1991 

Cod fiscal: 1566440 

Cont: RO82RNCB0067004778830001 
BCR - Dr. Felix 

 
 
 
 
 

 

CENTRU  DE  INSTRUIRE CU 
ACREDITARE INTERNAŢIONALĂ  

PENTRU: 
               - MICROSOFT 

               - AUTODESK 

               - DEGEM 
AUTHORIZED  TRAINING  CENTER 

CENTRU DE TESTARE A 
COMPETENŢEI ÎN INFORMATICĂ 

ACREDITAT  

PROMETRIC THOMSON LEARNING 

& 

ECDL TESTING CENTER 

& 

CNCFPA 
 

 

 
             

 
        Către: COMISIA  DE  AUTORIZARE  A  FURNIZORILOR  DE  FORMARE  

PROFESIONALĂ  A  ADULŢILOR  A  MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI 

    

 

În atenţia: D-nei Gabi Mijea 

 

    

 

   

 Vă informăm că în data de ………. la Centrul de Pregătire în Informatică SA se va încheia 
cursul pentru programul de perfecț ionare „……………..” cod COR ……….., pentru o grupă. 
Din partea CPI SA în comisia de examinare va fi D-na/D-nul ………………….  

   
Vă rugăm să-i desemnaț i pe ceilalț i doi membrii ai comisiei. 

 
   

 

 

Coordonator Secretariat Tehnic CPI SA,  

  …………………………….  
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FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

Formularului individual de înregistrare 
 
Formularul trebuie să fie completat de fiecare cursant în parte. El va fi semnat de către 

respectivul cursant şi de persoana din echipa de implementare a proiectului în prezenţa căreia 
a fost completat documentul . 
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Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul O peraţio nal Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013  

“Investeşte  în O ameni”  
 

Anexa 1 
Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1: “Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie: 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” 
Titlul proiectului: “Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si 
susţinerea de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala  
continua, in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţie i in acest domeniu - FPC-FORMATOR” 
Contract numarul: POSDRU/57/1.3/S/30462 
 
 
  

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ 

Formular individual de înregistrare 

Cod proiect: ID 30462 

Titlu proiect: “Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea 
de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala continua, 
in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu - FPC-FORMATOR” 

Reprezentant legal/Coordonator proiect:  PETRISOR DIANA 

Axa Prioritară 1: “Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere”  

Domeniu Major de Intervenţie: 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”  

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei 

CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

 

 
I. Informaţii personale: 

I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________ CNP 

______________________, adresa: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Telefon:_________________________E-mail:_________________________ 

 

I.2. Gen:      Masculin          Feminin     
I.3. Naţionalitate:    română  alta(specificaţi)_________________ 

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):  

 

sub 15 ani  

15 – 24 ani  

25 – 45 ani  

45 – 54 ani  

55 – 64 ani  

I.5. Locul de reşedinţă:    rural     urban 

 
II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite): 

 

Instituţie de învăţământ superior 

 licenţă  

 master  

 doctorat  

 post-doctorat  

Unitate de învăţământ terţiar non-universitari 

   

 

 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIE 
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POS DRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007 - 2013 

 OI POS DRU CONSILIUL NATIONAL AL 

CALIFICĂRILOR ŞI AL 
FORMĂRII PROFESIONALE A 

ADULŢILOR 
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1. Şcoală post-liceală  

2. Şcoală de maiştri  

Unitate de învăţământ secundar 

 Învăţământ secundar superior  

o Ciclul superior al liceuluiii 
- Filiera teoretică 

- Filiera tehnologică  
- Filiera vocaţională 

 

 Învăţământ secundar inferior  

3. Ciclul inferior al liceuluiiii 

- Filiera teoretică 

- Filiera tehnologică 

- Filiera vocaţională 

 

o Anul de completareiv 

- Filiera tehnologică – ruta progresivă 

 

4. Şcoala de arte şi meseriiv 

- Filiera tehnologică – ruta progresivă de 
calificare 

 

5. Ciclul gimnazialvi  

6. Învăţământ primarvii  

Fără şcoală absolvităviii  

 

III. Statutul pe piaţa muncii: 
 

Persoană activăix 

 Persoană ocupatăx 

-salariat (angajat)xi  

-întreprinzător privat (patron)xii  

-lucrător pe cont propriuxiii  

-membru al unei societăţi agricole/cooperativexiv  

-lucrător familial în gospodăria propriexv  

-altă situaţiexvi (de specificat)  

 Şomerixvii, din care: 

-şomeri înregistraţi, din care:  

-şomeri de lungă durată  

-şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui 
loc de muncă, din care: 

 

-şomeri de lungă durată  

 

III. Statutul pe piaţa muncii (continuare): 
 

Persoană inactivăxviii, din care: 

-elevixix  

-studenţixx  

-persoane casnicexxi  

-întreţinuţi de alte persoanexxii  

-întreţinuţi de stat sau de alte organizaţii privatexxiii  

-alte situaţiixxiv (de specificat)  

 
IV. Apartenenţa la un grup vulnerabil: 

Persoane de etnie roma  

Persoane cu dizabilităţi  

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de 

protecţie a copilului 

 

Familii care au mai mult de 2 (doi) copii  

Familii monoparentale  

Copii în situaţii de risc  

Persoane care au părăsit timpuriu şcoala  

Femei  
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Persoane aflate în detenţie  

Persoane anterior aflate în detenţie  

Delincvenţi juvenili  

Persoane dependente de droguri  

Persoane dependente de alcool  

Persoane fără adăpost  

Victime ale violenţei în familie  

Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi 
socială (HIV/SIDA, cancer etc.) 

 

Imigranţi  

Refugiaţi  

Persoane care solicită azil  

Persoane care trăiesc din venitul minim garantat  

Persoane care locuiesc în comunităţi izolate  

Victime ale traficului de persoane  

Persoane afectate de boli ocupaţionale  

Altele (de specificat)  

 
 

 
 

 

Subsemnatul (Nume Prenume) .............. 

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de 
legea penală, conform prevederilor Articolului 292 

din Codul Penal, declar pe propria răspundere că 

datele completate în prezentul formular corespund 
cu realitatea.   
 

 
 

 
Nume prenumexxv 

Semnatura 

Subsemnatul (Nume Prenume)............ de legea 

penală, conform prevederilor Articolului 292 din 
Codul Penal, declar pe propria răspundere că 

datele din prezentul formular au fost completate în 

prezenţa mea. 
 

 

 
 
Nume prenumexxvi 
Semnatura 
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i
  Ciclu de învăţământ non-universitar care asigură o calificare superioară celei obţinute prin învăţământ 

secundar şi la care au acces absolvenţii de învăţământ secundar superior, cu sau fără diplomă de 

bacalaureat. 
ii
  Cuprinde clasele XI – XII/XIII, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ 

cu clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII. În învăţământul liceal sunt cuprinşi şi 
absolvenţii fostelor şcoli medii de cultură generală, şcolilor medii de specialita te, precum şi absolvenţii 

liceelor care au funcţionat cu 10 clase. 
iii

  Cuprinde clasele IX – X, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu 

clasele I – X, V – X, I – XII/XIII, V – XII/XIII sau IX – XII/XIII 
iv

  Perioadă de pregătire urmată şi absolvită de absolvenţii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de 

absolvire şi cu certificat de calificare profesională nivel 1. Absolvenţii anului de completare pot fi certificaţi 
pentru nivelul 2 de calificare şi au acces în ciclul superior al liceului 
v
  În şcolile de arte şi meserii se organizează învăţământ pentru profesionalizare, în scopul calificării de 

nivel 1 (profil tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului, servicii). Şcolile de arte şi meserii pot funcţiona 

independent sau în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – X, I – XII/XIII, V – X, V – XII/XII sau IX – 
XII/XII. 
vi

  Cuprinde clasele V – VIII care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu 

clasele I – VIII, V – VIII, V – X, I – X, I – XII/XIII sau V – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se 

înscriu şi absolvenţii ciclului gimnazial din cadrul unităţilor de învăţământ special pentru copii cu deficienţe. 
vii

  Învăţământul primar se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I – 

IV, I – VIII, I – X sau I – XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenţii unităţilor de 

învăţământ special pentru copii cu deficienţe  
viii

  În această categorie sunt incluse persoanele care declară că ştiu să citească şi să scrie deşi n-au 

absolvit nici o şcoală, cele care ştiu doar să citească, precum şi persoanele care declară că nu ştiu să scrie 

şi să citească. Dintre persoanele fără şcoală absolvită, cele care nu ştiu să scrie şi să citească sau numai 
citesc sunt considerate persoane analfabete. 
ix

  Această categorie cuprinde toate persoanele apte de muncă în vârstă de 14 ani şi peste care constituie 

forţa de muncă disponibilă pentru producerea de bunuri şi servicii. 
x
  Această categorie cuprinde persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care au o ocupaţie aducătoare de 

venit pe care o exercită într-o activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod 

independent (pe cont propriu); au lucrat cel puţin o oră într-o ramură neagricolă sau cel puţin 15 ore în 
activităţi agricole, în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salariu, plată în natură, câştig sau 

beneficii, indiferent dacă la momentul înregistrării erau prezente sau lipseau temporar de la lucru (fiind în 
concediu - de odihnă sau fără plată, de studii, de boală, de maternitate etc.-, la cursuri de calificare, 

recalificare sau specializare, în grevă sau nu lucrau datorită întreruperii temporare din diverse motive a 

activităţii unităţii). 
xi

  Această categorie cuprinde persoanele care îşi exercită activitatea într-o unitate economică sau socială 

(indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de muncă, în schimbul unei remuneraţii sub 
formă de salariu plătit în bani sau în natură, sub formă de comision etc. În această categorie se includ 

persoanele care: 
 sunt încadrate permanent într-o unitate economică sau socială, pe baza unui contract (angajament) de 

muncă sau lucrează în mod independent, chiar dacă la momentul înregistrării lipsesc temporar de la lucru;  
 nu sunt încadrate permanent într-o activitate economică sau socială, dar în ultima lună înaintea 

înregistrării au lucrat, în mod excepţional sau ocazional, cel puţin o oră (respectiv 15 ore în activităţi 

agricole), pentru obţinerea unui venit sau au ajutat un membru al gospodăriei sau o rudă în activitatea pe 
care aceasta o desfăşura în unitatea proprie, chiar dacă nu au fost remunerate pentru aceasta;  

 sunt încadrate în muncă pe baza unei convenţii civile; 
 elevii, studenţii, persoanele casnice, precum şi pensionarii care în momentul înregistrării desfăşoară o 

activitate economico-socială în mod regulat, ocazional sau excepţional;  
xii

  În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie având unul 

sau mai mulţi salariaţi (angajaţi). 
xiii

  În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie sau în mod 

independent ca meseriaşi, liber profesionişti, comercianţi etc., fără a angaja nici un salariat, putând fi 
ajutate în activitate doar de membrii gospodăriei sau de rude, care nu sunt, însă, remunerate. 
xiv

  În această categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societăţi agricole, ai unei 

cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de credit şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, 
realizând venituri nesalariale. 
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xv

  În această categorie se includ persoanele care, în mod obişnuit, ajută un membru al gospodăriei, fie 

că acestea lucrează în societatea comercială proprie, fie că lucrează pe cont propriu şi care nu primesc o 
remuneraţie pentru activitatea desfăşurată (ajutor familial neremunerat). 
xvi

  Persoanele active care nu au putut fi încadrate în niciuna din situaţiile anterioare. 
xvii

  În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupă rii 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5: 

 -persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de 

muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei 
rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat 

în condiţiile legii; 
 -şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

 este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea 

condiţiilor de pensionare; 
 starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 

 nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţ i autorizate potrivit legii, 
venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare; 

 este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s -ar găsi un loc de 
muncă. 

 -şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 5 pct. IV şi se 

înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, 
după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de 

lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă. 
xviii

  În această categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu desfăşoară 

o activitate o activitate economico-socială. 
xix

  În această categorie se includ elevii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică 

sau socială şi care declară că frecventează o unitate de învăţământ de stat sau particulară, în vederea 
instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ. În 

această categorie se includ şi elevii care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din bursă. Nu se includ 
în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează 

cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau socială 

din care realizează un venit.  
xx

  În această categorie se includ studenţii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate 

economică sau socială şi care declară că frecventează o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, în 
vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de 

învăţământ. În această categorie se includ şi studenţii care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din 
bursă. Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste 

care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate 

economică sau socială din care realizează un venit.  
xxi

  În această categorie se includ persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării 

desfăşoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijrea şi educarea 
copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt 

pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă proprie de venit.  
xxii

  În această categorie se includ persoanele care în momentul înregistrării nu aveau o ocupaţie 

aducătoare de venit, nu beneficiau de pensie sau de altă sursă de existenţă, fiind în întreţinerea unor 
persoane fizice (a părinţilor, rudelor sau altor persoane fizice), nu urmau o instituţie de învăţământ şi nu se 

încadrau în rândul persoanelor casnice. În această categorie sunt incluşi: copiii preşcolari (chiar dacă nu 
primesc pensie de urmaş), bătrânii, persoanele cu disabilităţi şi invalizii aflaţi în întreţinerea unor persoane 

fizice. De asemenea, sunt incluse şi persoanele de vârstă şcolară de sub 14 ani, care nu urmează o 

instituţie de învăţământ, nu beneficiază de pensie de urmaş dar desfăşoară activităţi casnice.  
xxiii

  În această categorie se înscriu persoanele aflate în între ţinerea unor instituţii publice (cămine de 

bătrâni, cămine – spital, case de copii etc.) sau a unor organiza ţii private (O.N.G.-uri), precum şi 
persoanele a căror singură sursă de existenţă era ajutorul social (de exemplu persoanele cu dizabilităţi 

întreţinute de rude sau de alte persoane şi pentru care statul plăteşte o alocaţie sau un salariu celor care le 
întreţin). În această categorie nu sunt incluşi: copiii şcolari din casele de copii; elevii/studenţii care se 

întreţin numai din bursa de stat; persoanele din cămine care beneficiază de o pensie sau o altă sursă de 

venit. 
xxiv

 În această categorie se include persoanele care în momentul înregistrării nu exercitau o activitate 

economică sau socială şi care au declarat ca unică sursă de existenţă veniturile provenite din închirieri, 
dobânzi, rente, dividende, arendă. În această categorie au fost incluse şi persoanele care la momentul 

înscrierii se aflau în detenţie precum şi persoanele care nu s-au încadrat în nici una din categoriile 
anterioare. 
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xxv

  Se va introduce numele şi prenumele persoanei din grupul tintă. În cazul categoriilor de grup ţintă 

care nu au capacitate deplină de exerciţiu, declaraţia va fi semnată de către persoana imputenicită (de 
exemplu: parinte, tutore, etc)  

 
xxvi

  Se va introduce numele şi prenumele persoanei din echipa de implementare a proiectului în prezenţa 

căreia a fost completat documentul.  
 


